REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I OBSŁUGI STRON INTERNETOWYCH
SOŁECTW OBJĘTYCH OPERACJĄ
„Z KOMPUTEREM ZA PAN BRAT
-WARSZTATY EDUKACYJNO-INFORMATYCZNE „
w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju”

1.
Regulamin funkcjonowania i obsługi stron internetowych sołectw objętych operacją
„Z komputerem za pan brat-warsztaty edukacyjno-informatyczne” zwany dalej
Regulaminem określa zasady i formy funkcjonowania stron internetowych
www.lesniaki.eu
www.brudzowice.eu
www.zelislawice.eu
www.nowawioska.eu
www.dziewki.eu
2. Administratorem stron internetowych określonych w pkt.1 Regulaminu jest
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu, w imieniu którego działa jego
dyrektor lub osoba przezeń upoważniona , zwanym dalej „Administratorem „
2.
„Administrator” w celu sprawnego funkcjonowania i obsługi stron internetowych
objętych operacją „Z komputerem za pan brat – warsztaty edukacyjno- informatyczne”
zwaną dalej „Operacją” zatrudnia kadrę informatyczną, odpowiedzialną za
zamieszczanie informacji na stronach internetowych sołectw.
3.
Ustala się osoby upoważnione do kontaktu i przekazywania informacji zwanymi dalej
„Publikatorami” z poszczególnych sołectw objętych „Operacją” ,którymi są:
-Sołtysi
-Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich
-Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych
-Przewodniczący/ Prezesi Stowarzyszeń ,Fundacji i Klubów Sportowych
-Dyrektorzy placówek oświatowych
4.
Przekazywanie informacji odbywać się może:
- drogą elektroniczną na adres e-mailowy
Centrum Kształcenia w Żelisławicach: zelislawice_s@wioskainternetowa.pl
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu : mgok_siewierz@poczta.onet.pl.
- osobiście w siedzibach w/w podmiotów w godzinach urzędowania z materiałami w
zapisie elektronicznym ( CD , pendrive, zdjęcia foto itp.)
5.
1.”Publikatorzy” dostarczający informacje drogą elektroniczną oraz na innych
nośnikach informatycznych podpisują się imieniem i nazwiskiem, pełnioną funkcją
społeczną i podają nr telefonu celem identyfikacji personalnej przez Administratora.
2. „Publikatorzy” w pełni ponoszą odpowiedzialność prawną za przekazywane
informacje.

3. Administrator ma prawo do weryfikacji przekazywanych informacji , żądania źródła
informacji , a w przypadku zdjęć, fotografii i wizerunku żądania także pisemnej zgody
osób uwidocznionych na tych nośnikach informacji.
4.Domniema się , że przynależność i działalność w organizacjach społecznych ,
stowarzyszeniach , instytucjach itp. oraz udział w ogólnodostępnych wydarzeniach
kulturalno-społecznych, religijno-świeckich, jest wyrażeniem zgody na publikację
wizerunku osób w nich uczestniczących z zastrzeżeniem , że nie stanowią one w swoim
wymiarze pierwszego planu i nie naruszają godności osobistej , z poszanowaniem
przepisów prawnych zawartych w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych
oraz w Kodeksie cywilnym.
5.Każdy ma prawo do żądania usunięcia swojego wizerunku z fotografii , jeśli uzna to za
sprzeczne z prawem lub jeśli przedstawiony wizerunek może narażać taka osobę na
ośmieszenie i poniżenie w opinii publicznej
6.
Administrator decyduje o umieszczeniu lub odmowie umieszczenia informacji na
stronach internetowych objętych „Operacją”, kierując się podstawowymi zasadami
etyki i powszechnie obowiązujących kanonów komunikowania się oraz poprawnych
stosunków międzyludzkich .
7.
Wszelkie koszty związane z utrzymaniem domen stron internetowych ponosi
Administrator.
8.
Zmiany w Regulaminie wnosi Administrator
9
Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.02.2011 .

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu
Henryk Wysocki

